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Інвестиції в Україну: в трубу чи 

землю? 

 

 
 
Під час Українського інвестиційного 

саміту, що пройшов у Лондоні 9-10 грудня, 

найбільше позитивних інвестиційних 

прогнозів отримав український аграрний 

сектор. 

  

Водночас щодо української енергетики, 

особливо, газового сектору, пролунало 

багато застережень. 

  

Проте обидві ці галузі приносять не тільки 

збитки чи прибутки, вони впливають на 

місце України у системі глобальної 

безпеки. Україна може ще більше 

скоротити споживання газу – до близько 35 

млрд кубометрів на рік ... 

Британія знижує ставки 

гербового збору на нерухомість 

 

 

Великобританія переходить до нової, більш 

гнучкої системи розрахунку гербового 

збору з операцій з нерухомістю, про це 

оголосив міністр фінансів країни Джордж 

Осборн. 

Раніше використовувалися шість 

діапазонів вартості нерухомості, для яких 

діяли різні ставки збору, тепер вводиться 

прогресивне обчислення ставки.  

За словами Осборна, 98% британців будуть 

платити менше при купівлі житла, а 

зростання витрат торкнеться тільки тих, 

хто купує нерухомість вартістю понад 937 

тис. Фунтів ... 

 

Європа виділить Україні 300 

млн євро на реконструкцію 

газотранспортної системи 

 
 

Європейський банк реконструкції і 

розвитку (ЄБРР), а також Європейський 

інвестиційний банк (ЄІБ) планує 

виділити Україні 300 млн євро на 

реконструкцію газотранспортної 

системи. 

  

Глава департаменту по Східній Європі 

й Кавказу Френсіс Малидж заявив, що 

питання щодо фінансування, швидше за 

все буде вирішено наступного тижня.  

 

Раніше повідомлялося, що Україна 

цілком готова, щоб збільшити транзит 

газу до Європи з Росії через свою 

газотранспортну систему в два рази ... 

 
Український Бізнес Центр у Лондоні (УБЦЛ) був заснований Демчаком Русланом Євгеновичем для розвитку ділових, 

інвестиційних та культурних відносин між Україною, країнами СНД та Великобританією.  

 

УБЦЛ надає комплексні бізнес-послуги юридичним та фізичним особам: 

 

 поради щодо створення бізнесу у Великобританії 

 реєстрація англійських приватних компаній  

 реєстрація філій та представництв іноземних компаній  

 реєстрація партнерств з обмеженною відповідальністю  

 адміністрування компанії 

 організація проведення ділових зустрічей в центрі Лондону 

 робочі місця в офісному центрі із видом на Біг-Бен   

 професійна підтримка персонально асистента та перекладача 

 повне бухгалтерське обслуговування 

 відкриття банківських рахунків у Великобританії 

 апостиль, нотаріальні посвідчення і легалізація 

 

Ми прагнемо задовольнити потреби наших клієнтів у веденні бізнесу 
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